REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC
Orientações sobre disputas do tipo RDC
1.

Atendendo ao disposto na Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e
regulamentado pelo Decreto 7.581 de 11 de outubro de 2011, o
Licitações-e foi adequado para permitir a realização de disputas do tipo
RDC, de forma eletrônica.

2.

O RDC aplica-se exclusivamente às licitações e contratos necessários
à realização da Copa das Confederações - FIFA 2013 e da Copa do
Mundo FIFA 2014, dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, de
obras de infraestrutura e à contratação de serviços para os aeroportos
das capitais dos Estados distantes até trezentos e cinquenta
quilômetros das cidades sedes dessas competições e das ações
integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

3.

O sistema permite a realização de disputas de modo ‘Aberto’ ou
‘Fechado’, conforme definido na Lei 12.462/2011.

4.

A participação em licitações do tipo RDC deve seguir os procedimentos
descritos a seguir.
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Regras para participação em licitações tipo RDC - Modo de disputa
Aberto














No modo de disputa Aberto, ocorrerá disputa em sessão pública,
com lances sucessivos e decrescentes;
As propostas devem ser encaminhadas até a data/hora limite
para acolhimento de propostas;
O sistema permitirá ao ente comprador definir intervalo mínimo de
diferença de valores entre os lances e, esse deverá ser seguido pelos
fornecedores ao enviarem seus lances na sala de disputa;
O intervalo mínimo entre lances consiste na aplicação do
percentual definido para o lote sobre a diferença dos valores da melhor
e da segunda melhor propostas;
Estabelecido o intervalo mínimo de diferença de valores entre os
lances, ao iniciar a disputa do lote, o sistema calcula e apresenta esse
intervalo para envio de lances por parte dos fornecedores;
Os lances em sessão pública serão sucessivos e decrescentes,
podendo ser igual ao menor lance já ofertado, porém, sempre inferior
ao último lance dado pelo próprio fornecedor;
O modo de disputa Aberto implementado para licitações do tipo
RDC não contempla o reinício de disputa, conforme definição constante
no Art. 21 do Decreto 7.581 de 11 de outubro de 2011, que
regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.
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Procedimentos para participação em disputas tipo RDC – Modo Aberto






A participação em licitações do tipo RDC segue os padrões de
participação do sistema Licitações-e.
A seguir, destacamos os pontos específicos do Regime
Diferenciado de Contratações Públicas para participação em disputas
do tipo RDC de modo aberto.
Primeiramente deve ser encaminhada proposta por meio do botão
“oferecer propostas” para a licitação de seu interesse.
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Na sala de disputa, iniciado o lote, o sistema calcula e apresenta
o intervalo mínimo de lances de acordo com o percentual definido pelo
ente comprador na criação do lote.

Os lances em sessão pública serão sucessivos e decrescentes,
podendo ser igual ao menor lance já ofertado, porém, sempre inferior
ao último lance dado pelo próprio fornecedor.
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Os fornecedores deverão encaminhar seus lances respeitando o
percentual definido para o lote. O sistema não aceita lances com
valores em desacordo com o intervalo pré-definido.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
consiste na aplicação do percentual definido para o lote sobre a
diferença dos valores da melhor e da segunda melhor propostas.
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Regras para participação em licitações tipo RDC - Modo de disputa
Fechado










No modo de disputa Fechado não haverá disputa em sessão
pública;
As propostas devem ser encaminhadas até a data/hora limite
para acolhimento de propostas;
Para visualizar as propostas encaminhadas para a licitação, os
fornecedores deverão clicar no botão “ver propostas”. Os fornecedores
não serão identificados, apenas suas propostas.
Durante o período de acolhimento de propostas, os fornecedores
podem alterar o valor das propostas encaminhadas, proporcionando
assim, uma disputa entre os mesmos;
Ao final do período de acolhimento de propostas, o presidente da
comissão realiza a abertura das propostas, definindo-se o arrematante
do lote.
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Procedimentos para participação em disputas tipo RDC – Modo
Fechado








A participação em licitações do tipo RDC segue os padrões de
participação do sistema Licitações-e.
A seguir, destacamos os pontos específicos do Regime
Diferenciado de Contratações Públicas para participação em disputas
do tipo RDC de modo fechado.
No modo de disputa fechado não haverá disputa em sessão
pública.
Encaminhe sua proposta por meio do botão “oferecer propostas”
para a licitação de seu interesse.
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Para visualizar todas as propostas encaminhadas para uma
licitação, clique no botão “listar propostas”.
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Ao visualizar a lista de propostas da licitação/lote de sua
participação, os fornecedores não serão identificados, apenas suas
propostas.

Durante o período de acolhimento de propostas, todos os
fornecedores podem alterar suas propostas.
Após o período final de acolhimento das propostas, o presidente
da comissão realiza a abertura das propostas e define-se o
arrematante.
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No caso de dúvidas na participação em disputas do tipo RDC,
solicitamos contatar o Suporte Técnico, disponível por meio dos
telefones 3003-0500 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800729-0500 para demais localidades.
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